
 
 
 
 
 
 

 EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 

Rua Riachuelo, 601 – Centro – 13560-110 - São Carlos/SP -  Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464 
www.efengenharia.eng.br | comercial@efengenharia.eng.br 

  

 
 

 

 

 

 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA 
DE ESGOTO (COLETOR TRONCO) NO MUNICÍPIO DE RAFARD/SP 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTUBRO – 2018 



 
 
 
 
 
 

2 
 EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 

Rua Riachuelo, 601 – Centro – 13560-110 - São Carlos/SP -  Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464 
www.efengenharia.eng.br | comercial@efengenharia.eng.br 

 

ÍNDICE 

 

DESCRIÇÃO PÁG. 

1. Apresentação 7 
2. Introdução 8 
3. Objetivos 11 
4. Atividades desenvolvidas 12 
4.1. Análises e estudos preliminares de área, incluindo o levantamento 
topográfico e sondagem 

13 

4.1.1. Caracterização do município 13 
4.1.1.1. História 13 
4.1.1.2. Geografia 13 
4.1.1.3. Demografia 15 
4.1.1.4. Hidrografia 15 
4.1.1.5. Vegetação 16 
4.1.2. Bacia de esgotamento 16 
4.1.3. Consumo de água pela população residente na área do estudo 17 
4.1.4. Levantamento topográfico 17 
4.1.5. Sondagem 18 
4.2. Elaboração de cálculos inerentes aos projetos hidráulicos do Coletor Tronco 20 
4.2.1. Estimativa de esgoto gerado pela população residente na área do estudo 20 
4.2.1.1. População de projeto 20 
4.2.1.2. Vazões de projeto 25 
4.2.2. Cálculos hidráulicos do interceptor e emissário final 28 
4.2.2.1. Equação de Chezy 29 
4.2.2.2. Equação de Manning 29 
4.2.2.3. Equacão do raio hidráulico 30 
4.2.2.4. Equação da continuidade 30 
4.2.2.5. Equação de Chezy com coeficiente de Manning 31 
4.2.2.6. Diâmetro mínimo 31 
4.2.2.7. Tensão trativa 31 
4.2.2.8. Declividades 32 
4.2.2.8.1. Declividade mínima 32 
4.2.2.8.2. Declividade máxima 32 
4.2.2.9. Velocidade crítica 32 
4.3. Elaboração dos projetos hidráulicos do coletor tronco  33 
4.3.1. Normas técnicas  33 
4.3.2. Memorial técnico 34 
4.3.2.1. Serviços preliminares e gerais 34 
4.3.2.1.1. Canteiros, instalações provisórias e placa de obra 34 
4.3.2.1.2. Limpeza permanente da obra 35 
4.3.2.1.3. Dispositivos de proteção e segurança 35 
4.3.2.2. Implantação da tubulação de esgoto sanitário 36 



 
 
 
 
 
 

3 
 EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 

Rua Riachuelo, 601 – Centro – 13560-110 - São Carlos/SP -  Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464 
www.efengenharia.eng.br | comercial@efengenharia.eng.br 

 

DESCRIÇÃO PÁG. 

4.3.2.2.1. Escavação de valas 36 
4.3.2.2.2. Escoramento 37 
4.3.2.2.3. Regularização do fundo de valas 38 
4.3.2.2.4. Assentamento de tubulações 38 
4.3.2.2.5. Retirada do escoramento 38 
4.3.2.2.6. Reaterro 39 
4.3.2.2.7. Esgotamento 40 
4.3.2.2.7.1. Esgotamento por bombas submersíveis 40 
4.3.2.2.7.2. Rebaixamento de lençol freático 40 
4.3.2.3. Poços de visita 41 
4.3.2.4. Remoção e recomposição da pavimentação asfáltica 42 
4.3.2.4.1.  Remoção da camada asfáltica 42 
4.3.2.4.2. Remoção de material impróprio 43 
4.3.2.4.3. Base estabilizada com solo brita 43 
4.3.2.4.4. Imprimadura impermeabilizante betuminosa 43 
4.3.2.4.5. Pintura de ligação 43 
4.3.2.4.6. Pavimentação asfáltica 44 
4.4. Planilhas orçamentárias 44 
4.5. Elaboração de projeto de reflorestamento da área a ser degradada em função 
da implantação do coletor tronco 

44 

4.6. Elaboração de documentos para a obtenção de licenças ambientais junto à 
CETESB e DAEE 

44 

4.6.1. Licenciamento ambiental 44 
4.6.2. Outorgas 45 
5. Considerações finais 47 
6. Referências bibliográficas 48 
Apêndices 49 
Anexos 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

4 
 EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 

Rua Riachuelo, 601 – Centro – 13560-110 - São Carlos/SP -  Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464 
www.efengenharia.eng.br | comercial@efengenharia.eng.br 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

DESCRIÇÃO PÁG. 

Figura 1. Caminhamento do coletor tronco proposto 8 

Figura 2. Loteamentos que estão sendo implantados. 9 

Figura 3. Empreendimentos futuros na bacia de esgotamento sanitário do coletor 
tronco 

10 

Figura 4. Localização da cidade de Rafard no Estado de São Paulo. 14 

Figura 5. Localização da Mesorregião de Piracicaba no Estado de São Paulo. 14 

Figura 6. Bacia de esgotamento sanitário 16 

Figura 7. Áreas de interesse de Adensamento Populacional 22 

Figura 8. Localização da travessia. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

5 
 EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 

Rua Riachuelo, 601 – Centro – 13560-110 - São Carlos/SP -  Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464 
www.efengenharia.eng.br | comercial@efengenharia.eng.br 

 

ÍNDICE DE FOTOS 

 

DESCRIÇÃO PÁG. 

Foto 1. Equipe realizando o levantamento topográfico com o equipamento GPS. 18 

Foto 2. Equipe realizando o levantamento topográfico com o equipamento GPS. 18 

Foto 3. Equipe abrindo PV para a medição de profundidade. 18 

Foto 4. Equipe abrindo PV para a medição de profundidade. 18 

Foto 5. Equipe realizando de sondagem à trado. 19 

Foto 6. Equipe realizando de sondagem à trado. 19 

 
 

  



 
 
 
 
 
 

6 
 EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 

Rua Riachuelo, 601 – Centro – 13560-110 - São Carlos/SP -  Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464 
www.efengenharia.eng.br | comercial@efengenharia.eng.br 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 
 

DESCRIÇÃO PÁG. 

Tabela 1 - Densidades demográficas e extensões médias de arruamentos por ha, 
em condições de saturação, em regiões metropolitanas altamente ocupadas. 

22 

Tabela 2. Quantidades de unidades habitacionais a serem consideradas nos 
cálculos para a estimativa futura de esgoto gerado na bacia da margem esquerda 
do Rio Capivari. 

24 

Tabela 3. Parâmetros de projeto para o cálculo das vazões. 25 

Tabela 4. Vazões teóricas de esgoto gerado pela população – Bacia da ME do Rio 
Capivari. 

27 

Tabela 5. Parâmetros de projeto do coletor tronco. 28 

Tabela 6. Relação das Normas Técnicas Brasileiras adotadas para os serviços. 34 

Tabela 7. Localização geográfica da travessia subterrânea. 45 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

7 
 EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 

Rua Riachuelo, 601 – Centro – 13560-110 - São Carlos/SP -  Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464 
www.efengenharia.eng.br | comercial@efengenharia.eng.br 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD/SP, por meio do CONTRATO DCL 

N.º 17/2018, contratou a EF Engenharia e Construção Ltda. para a elaboração de projeto de 

implantação de rede coletora de esgoto (coletor tronco), no município de Rafard/SP. 

Neste contexto a EF Engenharia apresenta na sequência o Relatório, referente às 

atividades desenvolvidas para a elaboração do projeto supracitado, conforme contrato. 

 As atividades desenvolvidas pela equipe técnica da empresa EF Engenharia, descritas 

no referido contrato, foram executadas sob a responsabilidade técnica e coordenação do 

Engenheiro Civil Guilherme Henrique Furini (ART nº 28027230181357323 apresentada no 

ANEXO I deste relatório) e é constituído pelos seguintes conteúdos: 

1. Análises e estudos preliminares de área, incluindo o levantamento topográfico e 

sondagem. 

• Delimitação da bacia de esgotamento sanitário do Coletor Tronco da margem 

esquerda do Rio Capivari – Texto. 

• Levantamento Topográfico – Texto e Desenhos. 

• Sondagem - Texto 

 

2. Elaboração de cálculos inerentes ao projeto hidráulico do Coletor Tronco. 

• Cálculos das vazões de projeto e dimensionamento do Coletor Tronco de 

esgoto sanitário da bacia da margem esquerda do Rio Capivari – Texto. 

 

3. Elaboração dos projetos hidráulicos do Coletor Tronco. 

• Projetos hidráulicos do Coletor Tronco de esgoto sanitário da bacia da margem 

esquerda do Rio Capivari – Texto e Desenhos. 

 

4. Elaboração de documentos para a obtenção de licenças ambientais junto a CETESB 

(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e DAEE (Departamento de Águas e 

Energia Elétrica do Estado de São Paulo). 

• Documentos para a obtenção de licenças ambientais junto à CETESB – Texto. 

• Documentos para a obtenção outorgas junto ao DAEE – Texto. 
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2. INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho contempla a elaboração do projeto do sistema de esgotamento de 

efluentes para a bacia da margem esquerda do Rio Capivari, no município de Rafard/SP, e 

será composto por 01 (um) Coletor Tronco, conforme apresentado na Figura 1. 

Atualmente, o município de Rafard/SP não conta com nenhum sistema de coleta e 

afastamento de efluentes e todo o efluente gerado no município é lançado in natura no Rio 

Capivari. Neste sentido, o referido Coletor Tronco será responsável por coletar e encaminhar 

todo o efluente gerado no município até a futura Estação de Tratamento de Esgoto do 

Município. 

Figura 1. Caminhamento do coletor tronco proposto 

 

Fonte: Google Earth, 2018. 

 

Além disso, como é possível notar na Figura 2, existem 02 (dois) loteamentos que 

estão sendo implantados, a citar: (i) Loteamento São Francisco, com 308 e; (ii) Loteamento 

do programa Minha Casa Minha Vida, com 146 lotes totalizando 454 lotes e que necessitarão 

lançar os efluente no coletor a ser projetado. 
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Figura 2. Loteamentos que estão sendo implantados. 

 

Fonte: Google Earth, 2018. 

 

Ademais, existe a perspectiva de implantação de outros 03 (três) empreendimentos na 

bacia ao longo dos próximos anos, a citar: (i) Loteamento Diamante, com 417 lotes; (ii) 

Loteamento 01 (Sem nome), com 100 lotes e; (iii) Loteamento 02 (Sem nome), com 500 

lotes, totalizando 1.017 lotes a serem implantados e que também necessitarão lançar os 

efluente no coletor a ser projetado, conforme apresentado na Figura 03 subsequente. 
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Figura 3. Empreendimentos futuros na bacia de esgotamento sanitário do coletor tronco 

 

Fonte: Google Earth, 2018. 

 

Neste contexto, visando coletar e afastar todo o esgoto gerado dentro da área de 

pertinência da bacia de esgotamento sanitário, objeto deste estudo, está sendo proposto neste 

trabalho a construção de 01 (um) Coletor Tronco de esgoto, que terá seu caminhamento, 

inicialmente, à margem esquerda do Córrego São Francisco e, posteriormente, à margem 

esquerda do Rio Capivari, conforme indicado na cor magenta na Figura 1. 

Este novo coletor será interligado diretamente à Estação de Tratamento de Esgoto a 

ser implantada no Município. 
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3. OBJETIVOS 

 

O principal objetivo do presente trabalho é produzir o arcabouço documental (texto, 

memoriais de cálculos e peças gráficas) do projeto do sistema de coleta e afastamento de 

esgoto sanitário para a bacia da margem esquerda do Rio Capivari, no município de 

Rafard/SP, de tal modo que com esse projeto seja possível promover melhorias na 

infraestrutura da referida bacia, visando o desenvolvimento de maneira sustentável. 

No que concerne os objetivos específicos do trabalho, cita-se: 

i. Realização de um estudo que permita uma avaliação detalhada da área em 

questão, incluindo levantamento topográfico e sondagem. 

ii. Elaboração do projeto contendo detalhamentos, memoriais de cálculos, 

planilhas orçamentárias. 

iii. Elaboração de documentos para a obtenção de licenças ambientais junto à 

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). 

iv. Elaboração de documentos para a obtenção de outorgas junto ao DAEE 

(Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo). 
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Conforme supracitado, as atividades desenvolvidas no presente trabalho foram:  

 

1. Análises e estudos preliminares de área, incluindo o levantamento topográfico. 

• Consumo de água pela população residente na área do estudo. – Texto.  

• Delimitar a bacia de esgotamento cujas contribuições serão encaminhada para 

o Coletor Tronco – Texto. 

• Realizar levantamento topográfico do caminhamento do Coletor Tronco 

proposto – Desenho. 

• Realizar sondagem ao longo do caminhamento do Coletor Tronco proposto – 

Texto. 

 

2. Elaboração de cálculos inerentes ao projeto hidráulico do Coletor Tronco. 

• Determinação das populações, atual e futura, dentro da área de pertinência da 

bacia de esgotamento sanitário, objeto deste estudo. – Texto. 

• Cálculos das vazões de projeto e dimensionamento do Coletor Tronco de 

esgoto sanitário da bacia da margem esquerda do Rio Capivari. – Texto. 

 

3. Elaboração dos projetos hidráulicos do Coletor Tronco. 

• Projetos hidráulicos do Coletor Tronco de esgoto sanitário da bacia da margem 

esquerda do Rio Capivari  - Texto e Desenhos. 

 

4. Elaboração de documentos para a obtenção de licenças ambientais junto à CETESB 

(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). 

• Documentos para a obtenção de licenças ambientais junto à CETESB – Texto. 

 

5. Elaboração de documentos para a obtenção de outorgas junto ao DAEE 

(Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo). 

• Documentos para a obtenção de outorgas junto ao DAEE – Texto. 
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4.1. ANÁLISES E ESTUDOS PRELIMINARES DE ÁREA, INCLUINDO O 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E SONDAGEM 

 

4.1.1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

4.1.1.1. HISTÓRIA 

Rafard/SP é um município brasileiro do estado de São Paulo e foi fundado pelo 

cidadão Júlio Henrique Raffard e por esse motivo, inicialmente, a cidade era denominada 

como “Villa Henrique Raffard”. Júlio Henrique Raffard fundou o Engenho Central de São 

João de Capivari e o povoado que ficou primeiramente conhecido por “Villa Henrique 

Raffard”, “Villa Raffard” e anos mais tarde elevada a categoria de Distrito, que pertencia a 

Capivari. 

No ano de 1910, a cidade já possuía 4 mil habitantes. A antiga Usina da União São 

Paulo, hoje atual RAÍZEN, uma estação ferroviária FEPASA, e vários pontos turísticos 

chamaram a atenção dos franceses que tinham cargos de gerencia na Usina e tornaram o 

sonho de muitos Rafardenses ainda mais audaz, fazendo com que muitos lutassem pela 

separação e transformação do distrito em cidade. 

Mesmo após brigas com os vizinhos Capivarianos, como conta o escritor Silveira 

Rocha, em seu livro, muitos cidadãos se engajaram na luta pela emancipação, entre eles, o 

padre Manoel Simões de Lima, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, José Estanislau do 

Amaral Filho, o ex-prefeito de Capivari Luis Ortolan 

Somente no ano de 1965 “Villa Raffard” adquiriu a condição de município por meio 

da emancipação e desintegração de Capivari. 

 

4.1.1.2. GEOGRAFIA 

Rafard/SP é um município da Região Centro-Leste do Estado de São Paulo, no Brasil. 

Localiza-se a uma latitude 23º00'42" sul e a uma longitude 47º31'37" oeste, conforme 

indicado na Figura 4 subsequente, e está a uma altitude de 515 metros em relação ao nível do 

mar.  Possui uma área total de 121,645 km² e está situada a 147 km de São Paulo (acesso pela 

Rodovia dos Bandeirantes), e a 39 km do município de Piracicaba (acesso  pela Rodovia do 

Açúcar).  

O município de Rafard/SP faz divisa com os seguintes municípios: 
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- Norte: Mombuca. 

- Norte / Nordeste / Leste: Capivari. 

- Sul: Porto Feliz. 

- Sudoeste / Oeste / Noroeste: Tietê. 

 

Figura 4. Localização da cidade de Rafard/SP no Estado de São Paulo. 

 
 Fonte: Wikipédia, 2018 

  

Acrescenta-se ainda a informação de que o município de Raf'ard/SP pertence à 

Mesorregião de Piracicaba, Microrregião de Piracicaba, conforme indicado na Figura 5 

abaixo. 

Figura 5. Localização da Mesorregião de Piracicaba no Estado de São Paulo. 

 
Fonte: Wikipédia, 2018. 
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4.1.1.3. DEMOGRAFIA 

Segundo o último censo realizado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, divulgado em 1º de dezembro de 2010, a população do município de Rafard/SP é 

de 8.612 habitantes, sendo 4.257 a população masculina (49,43%) e 4.355 a população 

feminina (50,57%).  

Ainda segundo dados do Instituto, Rafard/SP possui uma taxa de urbanização próxima 

a 90%, ou seja, 7.591 habitantes (88,14%) moram na zona urbana do município e apenas 

1.021 habitantes (11,86%) moram na zona rural. 

Para o ano de 2018, de acordo com a estimativa do SEADE – Sistema Estadual de 

análise de dados, a população de Rafard/SP é de 8.893 habitantes, com a taxa de urbanização 

de 89,76%. 

 

4.1.1.4. HIDROGRAFIA 

No que concerne à hidrografia local, procede a informação de que a sede do município 

de Rafard/SP está inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 05 

– Piracicaba / Capivari / Jundiaí, localizada na porção leste do Estado de São Paulo, 

limitando-se ao norte com a UGRHI - 09 (Mogi Guaçu), a leste com MG, a sudeste com a 

UGRHI - 02 (Paraíba do Sul),  ao  sul  com  a  UGRHI – 06 (Alto  Tietê),  a oeste/sudoeste  

com  a  UGRHI - 10  (Sorocaba/Médio Tietê) e a noroeste com a UGRHI - 13 (Tietê/Jacareí). 

Esta UGRHI se estende desde a divisa com o Estado de Minas Gerais até o Reservatório de 

Barra Bonita, localizado no Rio Tietê.  A região das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí abrange áreas de 76 municípios dos quais 62 têm sede nas áreas de drenagem da 

região. Desses, 58 estão no Estado de São Paulo e 4 em Minas Gerais. Dos municípios que 

têm território na região PCJ e sede em outras bacias, 13 estão em São Paulo e 1 em Minas 

Gerais 

A Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba / Capivari / Jundiaí foi definida como a 

“Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 05 – Piracicaba / Capivari / 

Jundiaí” pela Lei no 9.034/94, de 27/12/1994, que dispôs sobre o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos para o biênio 1994/95. 

A hidrografia do município é bastante rica. O munícipio de Rafard/SP é servido pelo     

Rio Capivari, Córrego São Francisco, Ribeirão Marins, Córrego Limoeiro.  
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4.1.1.5. VEGETAÇÃO 

 A Bacia Hidrográfica do PCJ, apresenta 1.911 km² de vegetação natural remanescente 

que ocupa, aproximadamente, 13,5% da área da UGRHI. As categorias de maior ocorrência 

são a Floresta Ombrófila Densa e a Floresta Estacional Semidecidual. 

Possui remanescentes da Mata Atlântica com a mesma fisionomia do Serra do Mar, 

principalmente nas encostas da Serra do Japi.  É área de interface entre a Mata Atlântica e as 

Florestas Estacionais Semidecíduas de Planalto, representada nas Bacias PCJ por fragmentos 

dispersos. 

 

4.1.2. BACIA DE ESGOTAMENTO  

A determinação da bacia de esgotamento sanitário para o Coletor Tronco da margem 

esquerda do Rio Capivari, para efeito de projeto, se dá embasada em imagens de satélites 

(Google Earth), uma vez que o município não possui um mapa da cidade. 

Os trabalhos resultantes do estudo da área envolvida é apresentada na Figura 6 

subsequente. 

Figura 6. Bacia de esgotamento sanitário 

  

Fonte: Google Earth, 2018. 
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As informações auferidas culminam em uma bacia, que constituí porção geográfica de 

interesse para a elaboração do projeto que é objeto deste trabalho, totalizando uma área de 

1,91 km² delimitada por polígono traçado conforme se apresenta na Figura 6 acima. 

 

4.1.3. CONSUMO DE ÁGUA PELA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA DO 
ESTUDO 

O consumo per capita é a quantidade de água a ser produzida para atender as 

necessidades diárias de cada habitante. Esta cota depende dos hábitos da população, 

condições climáticas, da disponibilidade hídrica, medição de água, pressão na rede, preço da 

água, etc. 

O consumo per capita de água varia, usualmente, de 100 a 300 litros por habitante por 

dia, mas dentro do possível deve-se utilizar de valores determinados para a área em estudo. 

Como o município de Rafard/SP não possui um Plano Diretor de Água e Esgoto ou 

estudo que tenha feito tal medição e que preconiza esse consumo per capita, para a 

elaboração deste trabalho será considerado o consumo per capita médio de 160,00 litros por 

habitante por dia. 

 

4.1.4. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  

Os serviços de levantamento topográficos foram executados sob responsabilidade da 

EF Engenharia.  

Os serviços iniciais da topografia se realizaram sob a coordenação do corpo técnico da 

EF Engenharia no qual orientou o levantamento de pontos em locais pré-estabelecidos como 

de interesse ao projeto. 

O levantamento topográfico foi executado com o equipamento marca STONEX, 

modelo S8 PLUS que utiliza o Sistema de Navegação Global por Satélite - GNSS (Global 

Navigation Satellite System) para o levantamento de pontos. 

Assim sendo, apresenta-se no APÊNDICE I a caderneta de campo, bem como o 

referido levantamento topográfico executado.  

A seguir seguem algumas fotos da execução dos trabalhos. 
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Foto 1. Equipe realizando o levantamento 

topográfico com o equipamento GPS. 

 

 

 
Foto 2. Equipe realizando o levantamento 

topográfico com o equipamento GPS. 

 

 

 

 
Foto 3. Equipe abrindo PV para a medição de 

profundidade. 

 
Foto 4. Equipe abrindo PV para a medição de 

profundidade. 
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4.1.5. SONDAGEM  

Tendo como diretriz as considerações do contrato que rege as atividades deste 

trabalho, as ações de sondagem foram definidas pelas locações pré-estabelecidas pela equipe 

técnica desta empresa.  

Assim sendo, apresenta-se no APÊNDICE II, o mapa contendo a locação dos pontos 

de sondagem à trado executados ao longo do caminhamento do Coletor. 

A execução dos ensaios (sondagem à trado) se deu com deslocamento máximo entre 

pontos de 200 metros entre os pontos.  

Tal atividade pretende, do ponto de vista técnico, o reconhecimento das características 

do subsolo cujas informações direcionarão e definirão os impositivos de projeto para o  

Coletor. 

Os serviços de sondagem foram executados sob a coordenação do corpo técnico da EF 

Engenharia no qual orientou o referido trabalho em locais pré-estabelecidos como de interesse 

ao projeto. 

A seguir seguem algumas fotos da execução dos trabalhos. 

 

 

 
Foto 5. Equipe realizando de sondagem à 

trado. 

 
Foto 6. Equipe realizando de sondagem à 

trado. 
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4.2. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS INERENTES AOS PROJETOS HIDRÁULICOS 
DO COLETOR 

As atividades relativas à elaboração do projeto do sistema de esgotamento de efluentes 

para a margem esquerda do Rio Capivari, que constitui objeto deste relatório tem como 

objetivo constituir prospecto com vista ao encaminhamento dos efluentes gerados na bacia do 

citado corpo hídrico, até a estação de tratamento de esgoto do município de Rafard/SP, a ser 

construída. 

Neste contexto, o respectivo Relatório, explana em texto e documentos pertinentes as 

premissas adotadas para o dimensionamento em questão, onde aqui se incluem os memoriais 

de cálculo, bem como traz em anexo os memoriais e planilhas que justificam a metodologia 

utilizada. 

O sistema de esgotamento de efluentes para a margem esquerda do Rio Capivari, 

conforme supracitado, será composto por 01 (um) Coletor Tronco de esgoto que terá seu 

caminhamento, inicialmente, à margem esquerda do Córrego São Francisco e, posteriormente, 

à margem esquerda do Rio Capivari, conforme apresentado na Figura 1 

 

4.2.1. ESTIMATIVA DE ESGOTO GERADO PELA POPULAÇÃO RESIDENTE NA 
ÁREA DO ESTUDO 

  

4.2.1.1. POPULAÇÃO DE PROJETO 

A avaliação das populações atendidas é condição primordial para a definição de todo e 

qualquer empreendimento, visto que são elas o ponto de partida para a extrapolação das 

vazões e volumes necessários ao seu equacionamento. 

Para efeito de projetos, será considerado neste estudo a existência de somente 01 

(uma) bacia de esgotamento, conforme supracitado no item 4.1.2 deste texto. 

Neste âmbito, tendo por base a bacia de esgotamento definida, o mapa de lotes 

existentes, disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Rafard/SP, bem como o auxílio de 

imagens de satélite (Google Earth), procurou-se estabelecer parâmetros para a determinação 

de quantitativos populacionais relativos às áreas de interesse deste trabalho. 

Nexte contexto, no que concerne à população existente na bacia, objeto deste estudo, 

considerou-se inicialmente a contagem de unidades residenciais desta bacia, que constitui 
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locais de interesse e passíveis de levantamento individual de residências, via imagens de 

satélite (Google Earth).  

Para a esta bacia, tal contagem revelou a existência de 2.436 unidades residenciais 

existentes e 1.018 lotes vazios. 

Para efeito de cálculos e considerando as exigências das diretrizes municipais, não 

serão considerados desmembramentos ou subdivisão dos lotes projetados. 

Com relação à densidade demográfica ocupacional, para efeito de cálculos de projeto, 

considerar-se-á que cada lote corresponda a uma população de 4 (quatro) habitantes, em 

termos de saturação da área loteada, para o final do plano.  

Portanto, neste contexto, no que se refere à bacia de esgotamento em questão, a 

população atual calculada, baseada na contagem de unidades habitacionais e na densidade 

demográfica ocupacional supracitada, é de aproximadamente 9.744 habitantes. 

Ainda no âmbito da definição de metodologia a ser adotada para a projeção 

populacional pretendida, acrescenta-se também, o conceito da população de saturação que 

objetiva nortear as projeções demográficas específicas para as áreas em estudo. Esse 

agrupamento de dados visou fornecer subsídios alternativos de definição de população de 

projetos e/ou embasar os cálculos acima apresentados. 

Deste modo, no que se refere à determinação da densidade populacional de saturação, 

buscou-se primeiramente quantificar as dimensões das zonas de ocupação para a referida 

bacia, através de imagens de satélite (Google Earth), conforme indicado na Figura 7.  

Assim sendo, naquilo que se refere à bacia, objeto do estudo, as áreas de adensamento 

populacional significativas computam um total de aproximadamente 119 ha. Entretanto, 

quando tratamos áreas de loteamentos urbanos, há de se lembrar que, para efeito de projetos, 

o mínimo de 20% da área total é exigida para sistema viários.  

Isto posto, as áreas de interesse propriamente dita, computam um total de 

aproximadamente 95 ha. 
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Figura 7. Áreas de interesse de Adensamento Populacional  

 

Fonte: Google Earth, 2018. 

 

Na tabela que se segue, retirado da obra de ALÉM SOBRINHO & TSUTIYA (1999), 

considera as seguintes densidades demográficas para regiões metropolitanas e, por esse 

mesmo motivo, deve ser analisado com reservas para fins orientativos de avaliação da 

pertinência dos valores obtidos pelos cálculos efetuados. 

 

Tabela 1 - Densidades demográficas e extensões médias de arruamentos por ha, em condições 
de saturação, em regiões metropolitanas altamente ocupadas. 

Uso do solo 

Densidade 
populacional de 

saturação 
(hab/ha) 

Extensão média 
de arruamentos 

(m/ha) 

Bairros residenciais de luxo, com lote padrão de 800 
m2 

100 150 

Bairros residenciais médios, com lote padrão de 450 
m2 

120 180 

Bairros residenciais populares, com lote padrão de 
250 m2 

150 200 
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Uso do solo 

Densidade 
populacional de 

saturação 
(hab/ha) 

Extensão média 
de arruamentos 

(m/ha) 

Bairros mistos residencial-comercial da zona central, 
com predominância de prédios de 3 e 4 pavimentos 

300 150 

Bairros residenciais da zona central, com 
predominância de edifícios de apartamentos com 10 e 
12 pavimentos 

450 150 

Bairros mistos residencial-comercial –industrial da 
zona urbana, com predominância de comércio e 
indústrias artesanais e leves 

600 150 

Bairros comerciais da zona central com 
predominância de edifícios de escritórios 

1000 200 

Fonte: Além Sobrinho & Tsutiya (1999) 

 

A análise dos dados dispostos por ALÉM SOBRINHO & TSUTIYA, adaptada à 

realidade encontrada pode ser traduzida, para o contexto deste trabalho, com valores na ordem 

de 150 hab./ha como população de saturação em bairros residenciais populares. 

Isto posto, com base no conceito da população de saturação, chegamos a uma 

população de aproximadamente 14.250 habitantes. 

A comparação inicial com os números ilustrados relativos à densidade de saturação 

(habitantes/hectare) apresentada aparece, dentro de uma lógica analítica, coerentes com o que 

se dispõe, pois, se considerarmos as unidades habitacionais e lotes vazios levantados (2.436 

residências e 1.018 lotes vazios), dentro da área de pertinência, temos uma população 

estimada de aproximadamente 13.816 habitantes.  

Há de se enfatizar que esta diferença populacional se dá, entre outros fatores, pela 

estimativa de densidade habitacional (habitantes por unidade habitacional) utilizado na 

metodologia proposta por ALÉM SOBRINHO & TSUTIYA no qual, certamente, é diferente 

ao adotada neste estudo. 

Portanto, tendo em vista o exposto acima, soa como coerente a população estimada 

pelo cálculo da contagem de unidades habitacionais, inicialmente apresentada. Assim sendo, 

para efeitos de cálculos, será utilizada como população inicial de estudo a população de 

9.744 habitantes. 
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Para a população futura, no que tange o potencial de crescimento populacional da 

bacia de esgotamento em questão, de acordo com a contagem de lotes vazios, apresentado 

acima, constatou a existência de 1.018 lotes vazios (empreendimentos já implantados). 

Ademais, existe ainda a perspectiva de implantação de 03 (três) de empreendimentos na bacia 

ao longo dos próximos anos, a citar: 

• Loteamento Diamante, com 417 (quatrocentos e dezessete) lotes; 

• Loteamento 01 (Sem nome), com 100 (cem) lotes; 

• Loteamento 02 (Sem nome), com 500 (duzentos e cinco) lotes; 

 

Assim sendo, contabilizou-se um total 2.035 unidades habitacionais vazias, conforme 

apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Quantidades de unidades habitacionais a serem consideradas nos cálculos para a 
estimativa futura de esgoto gerado na bacia da margem esquerda do Rio Capivari. 

UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM CONSIDERADAS NOS CÁLCULOS 

Unidades Habitacionais implantadas e vazias 1.018 Unidades habitacionais 

Lotes vazios 1.018 Lotes 

Unidades Habitacionais a serem implantadas 1.017 Unidades habitacionais 

Loteamento Diamante 417 Lotes 

Loteamento 01 100 Lotes 

Loteamento 02 500 Lotes 

Total de Unidades Habitacionais até 2038 2.035 Unidades habitacionais 

Fonte: Dados auferidos pela EF Engenharia. 

 

Acrescenta-se ainda a informação de que, para o cálculo das populações futuras de 

projeto, será considerado: 

i. que todas as unidades habitacionais já implantadas e vazias, bem como 

àquelas a serem implantadas, serão ocupadas no horizonte de projeto. 

ii. o mesmo índice de habitantes por unidade habitacional utilizado para o cálculo 

da população atual, de 4 habitantes por unidade habitacional. 
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Isto posto, chegou-se a conclusão que deverá ocorrer para os próximos anos, para 

efeito de cálculos e considerando o horizonte de projeto de 20 anos, o incremento de 

aproximadamente 8.140  habitantes para a bacia, para o final do plano. 

 

4.2.1.2. VAZÕES DE PROJETO 

No tange o cálculo das vazões de projeto, os parâmetros de projeto a serem adotados 

para a estimativa de esgoto gerado pela população residente na área do estudo são 

apresentados na Tabela 3 subsequente. 

 

Tabela 3. Parâmetros de projeto para o cálculo das vazões. 

Parâmetros de Projetos 

Consumo per capita doméstico 160 l/hab.dia 

Coeficiente de contribuição de esgoto por uso de água (e/a) 0,8  

Coeficiente de máxima vazão diária (k1) 1,25 
 

Coeficiente de máxima vazão horária (k2) 1,50 
 

Contribuição de infiltração no sistema (txinf) (Redes coletoras) 0,1 l/s.km 

Contribuição de infiltração no sistema (txinf) (Coletores) 0,5 l/s.km 

 

 

Para realizar o cálculo da vazão media diária de esgoto (Qmed) foi utilizada a equação a 

seguir: 

���� =	
�	 × 		
� 	× (/�)

86.400  

Onde: 

Qmed: Vazão média diária, em l/s 

P: População, número de habitantes 

qpc: Consumo per capita de água, em l/hab.dia 

e/a: Coeficiente de contribuição de esgoto por uso de água  

 

Para realizar o cálculo da vazão máxima diária de esgoto (Qmáx diária) foi utilizada a 

equação a seguir: 

��á�	��á��� =	���� 	× 	��	 
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Onde: 

Qmáx diária: Vazão máxima diária, em l/s 

Qmed: Vazão média diária, em l/s 

K1: Coeficiente de máxima vazão diária 

   

Para realizar o cálculo da vazão máxima horária de esgoto (Qmáx horária) foi utilizada a 

equação a seguir: 

��á�	���á��� =	��á�	��á��� ×	��	 
Onde: 

Qmáx horária: Vazão máxima horária, em l/s 

Qmáx diária: Vazão máxima diária, em l/s 

K2: Coeficiente de máxima vazão horária 

 

Para realizar o cálculo das vazões de infiltração nas redes (Qinf) foi utilizada a equação 

a seguir: 

�� ! = 	" ×	#$� ! 

Onde: 

Qinf: Vazão de infiltração, em l/s 

C: Comprimento total da canalização, em km 
txinf: Contribuição de infiltração no sistema, em l/s.km 

 
No que concerne o cálculo de vazões de infiltração do sistema, acrescenta-se a 

informação de que a Prefeitura Municipal de Rafard/SP não possui nenhum cadastro das redes 

coletoras existentes e que tal cadastro não faz parte do escopo do presente trabalho. Neste 

contexto, para a definição de tais vazões foi estimado, com o auxílio de imagens de satélite 

(Google Earth), a extensão total de redes coletoras que seriam necessárias para atender a todo 

o município. Tal estimativa resultou em uma extensão total de 29.107,00 metros de redes 

coletoras. 

Com relação ao cálculo das vazões futuras de infiltração, para os empreendimentos a 

serem implantados, como os mesmos ainda não possuem projetos definidos, utilizou-se uma 

correlação entre a extensão de rede existente por unidade habitacional e estipulou o 

coeficiente dessa relação, extensão de rede por unidade habitacional, como sendo 8,40 metros 
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por unidade habitacional. Tal correlação foi obtida a partir da estimativa de rede coletora e do 

cômputo da quantidade de unidades habitacionais supracitadas. 

Assim sendo, após a realização de todos os cálculos, obteve-se os valores apresentados 

na tabela 4 subsequente, no que se refere às estimativas das vazões teóricas de esgoto gerado 

pela população residente na área do estudo. 

 

Tabela 4. Vazões teóricas de esgoto gerado pela população – Bacia da ME do Rio Capivari. 

INÍCIO DE PLANO 

Vazão média de esgoto 14,44 l/s 

Vazão máxima diária média de esgoto 18,04 l/s 

Vazão máxima horária média de esgoto 27,07 l/s 

Vazão de infiltração - Redes coletoras existentes 2,91 l/s 

Vazão de infiltração - Coletores tronco existentes 0,00 l/s 

Vazão de infiltração - Coletores tronco previstos 1,52 l/s 

Vazão média total de esgoto (consumo + infiltração) 18,86 l/s 

Vazão máxima diária média total de esgoto (consumo + infiltração) 22,47 l/s 

Vazão máxima horária média total de esgoto (consumo + infiltração) 31,49 l/s 

INCREMENTO DE 8.140 HABITANTES 

Vazão média de esgoto  12,06 l/s 

Vazão máxima diária média  15,07 l/s 

Vazão máxima horária média  22,61 l/s 

Vazão de infiltração - Redes coletoras previstas 0,85 l/s 

Vazão média total de esgoto (consumo + infiltração) 12,91 l/s 

Vazão máxima diária média total de esgoto (consumo + infiltração) 15,93 l/s 

Vazão máxima horária média total de esgoto (consumo + infiltração) 23,47 l/s 

FIM DE PLANO 

Vazão média de esgoto (início de plano + incremento de 8.140 habitantes) 31,78 l/s 

Vazão máxima diária média (início de plano + incremento de 8.140 habitantes) 38,40 l/s 

Vazão máxima horária média (início de plano + incremento de 8.140 habitantes) 54,96 l/s 

Fonte: Dados auferidos pela EF Engenharia. 
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4.2.2. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DO COLETOR TRONCO 

Para a realização dos cálculos hidráulico do Coletor Tronco utilizou-se os seguintes 

parâmetros, apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Parâmetros de projeto do coletor tronco. 

Parâmetros de Projetos 

Declividade mínima adotada 0,50 % 

Diâmetro mínimo de tubulação adotado 150 mm 

Profundidade mínima do coletor em relação à geratriz superior 0,65 m 

Velocidade máxima de escoamento 5,00 m/s 

Lâmina d'água máxima (y/D) 0,75 
 

Tensão trativa mínima 1,00 Pa 

Distância máxima entre singularidades 80,00 m 

Fonte: NBR 9649:1986 

 

 

OBS: 

• Profundidade mínima do coletor: a normativa brasileira NBR 14486:2000 

recomenda que o recobrimento mínimo seja de 0,90 m para coletor assentado no leito 

da via de tráfego ou de 0,65 m para coletor assentado no passeio. 

• Velocidade de escoamento: a normativa brasileira NBR 9649:1986 recomenda que, 

para cada trecho, seja verificado, pelo critério de velocidade média, o valor máximo de 

5,0 m/s, calculado para vazão final (Qf) nunca superior a velocidade crítica (vc). 

• Tensão trativa: a normativa brasileira NBR 9649:1986 recomenda que, para cada 

trecho, seja verificado, pelo critério de tensão trativa média, o valor mínimo σ = 1,0 

Pa, calculada para vazão inicial (Qi) e para coeficiente de Manning n = 0,013. 

• Lâmina d'água: a normativa brasileira NBR 9649:1986 recomenda que as lâminas 

d’água sejam sempre calculadas admitindo o escoamento em regime uniforme e 

permanente, sendo o seu valor máximo, para vazão final (Qf), igual ou inferior a 75 % 

do diâmetro do coletor. Além disso, cita que quando a velocidade final (vf) é superior 
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à velocidade crítica (vc), a maior lâmina admissível seja 50 % do diâmetro do coletor, 

assegurando-se a ventilação do trecho. 

• Singularidades: foram adotados Poços de Visitas. A distância máxima entre PVs 

utilizada foi igual a 80 m, mas sendo aceitável até 100 m em casos excepcionais. 

 

As canalizações do sistema de coleta e afastamento de esgoto sanitário operam como 

condutos livres parcialmente cheios. As vazões ao longo das canalizações não são constantes. 

Deste modo, as vazões de jusantes são sempre maiores que as vazões de montantes. 

O escoamento do esgoto em um conduto é admitido, para efeito de cálculo, em regime 

permanente e uniforme. Desta maneira, não são consideradas, em cada trecho do conduto, as 

variações de vazão devido à contribuição do líquido recebido ao longo dele. 

Nesta situação, para efeito de cálculos, as características hidráulicas (lâmina d'água 

(h), vazão (Q) e velocidade de escoamento (v)) são constantes no tempo (regime permanente) 

e ao longo do percurso (regime uniforme). 

 

4.2.2.1. EQUAÇÃO DE CHEZY 

A equação de Chezy é a mais consagrada e difundida internacionalmente para o 

dimensionamento de hidráulico dos canais abertos. Essa expressão é dada por: 

% = "	 ×	&'( 	× ) 
Onde: 

v - é a velocidade do escoamento, em m/s; 

C - é o coeficiente de Chezy; 

RH - é o raio hidráulico, em m; 

I - é a declividade do trecho, em m/m. 

 

4.2.2.2. EQUAÇÃO DE MANNING 

A equação de Manning é utilizada para calcular o coeficiente utilizado na fórmula de 

Chezy supracitada. Essa expressão é dada por: 

" =	 1+ 	×	'(
� ,⁄  

Onde: 
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C - é o coeficiente de Chezy; 

n - é o coeficiente de rugosidade de Manning; 

RH - é o raio hidráulico, em m. 

 

O coeficiente de rugosidade n de Manning depende do diâmetro, da forma e material 

da tubulação, da lâmina líquida e das características do esgoto. Entretanto, tem sido 

normalmente utilizado, em escoamento de esgoto, o valor 0,013. Isso de dá, ao fato de que, 

no início do plano, a vazão é tão pequena que isto não influenciará negativamente e, com o 

passar do tempo, formar-se-á uma película de limo nas paredes da tubulação tornando-as uma 

superfície uniforme e permanente onde a rugosidade das tubulações de esgoto serão as 

mesmas independente do material. 

 

4.2.2.3. EQUACÃO DO RAIO HIDRÁULICO 

O raio hidráulico é um parâmetro importante no dimensionamento de canais, dutos, 

tubos e outros componentes das obras hidráulicas. É comumente usado para se estimar o raio 

de tubos e canais com secção transversal não circular e é a razão entre a área molhada e o 

perímetro molhado. A expressão do raio hidráulico é dado por: 

'( =	.��/�������/����  

Onde: 

RH - é o raio hidráulico, em m; 

Amolhada - é a área da seção transversal molhada, em m²; 

Pmolhado - é perímetro da seção transversal molhado, em m. 

 

4.2.2.4. EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE 

Para a hipótese de regime permanente previamente adotado e, além disso, com um 

fluído incompressível, ou seja, de densidade constante, teremos uma vazão (Q) sempre 

constante.  

Assim sendo, temos uma equação da continuidade dada por: 

� = 	%	 × 	. 

Onde:  
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Q - é a vazão do escoamento, em m³/s; 

v - é a velocidade do escoamento, em m/s; 

A - é a área da seção transversal do escoamento, em m². 

 

4.2.2.5. EQUAÇÃO DE CHEZY COM COEFICIENTE DE MANNING 

Portanto, com base nas equações supracitadas, das equações de Chezy, Manning, do 

raio hidráulico e da continuidade, resulta na equação subseqüente, utilizada para o cálculo da 

vazão e velocidade. 

� = 	1+ 	× .	 ×	'(
� 0⁄ ×	√) 

Onde:  

Q - é a vazão do escoamento, em m³/s; 

n - é o coeficiente de rugosidade de Manning; 

A - é a área da seção transversal do escoamento, em m². 

RH - é o raio hidráulico, em m; 

I - é a declividade do trecho, em m/m. 

 

4.2.2.6. DIÂMETRO MÍNIMO 

O diâmetro mínimo é aquele capaz de transportar a vazão máxima final e é 

determinado pela expressão aproximada a seguir. 

∅�� =	30,0463	 ×	
�!
√)6

7,089
 

Onde: 

Φmin - é o diâmetro mínimo, em mm; 

Qf – é a vazão final, em l/s; 

I - é a declividade do trecho, em m/m. 

 

4.2.2.7. TENSÃO TRATIVA 

Tradicionalmente, em diversos países, admite-se que a ação de auto-limpeza em 

coletores de esgoto sanitário, para enfrentar o aspecto de deposição de materiais sólidos, é 

obtida pela manutenção de uma velocidade mínima de escoamento independente da 

tubulação. 
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No Brasil, devido ao fato de que o mecanismo básico da ação de auto-limpeza ser uma 

força hidromecânica exercida sobre as paredes do conduto pelo escoamento do esgoto, tem 

sido utilizado a tensão trativa ou tensão de arraste para o dimensionamento das tubulações e é 

dado pela fórmula: 

: = 	;	 ×	'( 	× ) 
em que: 

σ - é a tensão trativa, em Pa; 

γ - peso específico do líquido, em N/m³; 

RH - é o raio hidráulico, em m; 

I - é a declividade da tubulação, em m/m. 

 

4.2.2.8. DECLIVIDADES 

 

4.2.2.8.1. DECLIVIDADE MÍNIMA 

A declividade mínima admissível é aquela que atende ao critério de tensão trativa 

média de valor mínimo σ = 1,0 Pa, calculada para vazão inicial (Qi). 

A declividade mínima que satisfaz essa condição pode ser determinada pela expressão 

aproximada a seguir. 

)�� = 0,0055	 ×	��=	7,>8 

Onde: 

Imin - é a declividade mínima, em m/m; 

Qi – é a vazão inicial, em l/s; 

 

4.2.2.8.2. DECLIVIDADE MÁXIMA 

A declividade máxima admissível é aquela que atende ao critério de velocidade final 

máxima vf = 5,0 m/s, calculada para vazão final (Qf). 

A declividade máxima que satisfaz essa condição pode ser determinada pela expressão 

aproximada a seguir. 

)�á� = 4,65	 ×	�!=	7,,,8 

Onde: 

Imáx - é a declividade máxima, em m/m; 
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Qf – é a vazão final, em l/s; 

 

4.2.2.9. VELOCIDADE CRÍTICA 

Dependendo da turbulência e da velocidade do escoamento poderá haver entrada de 

bolhas de ar na superfície do líquido. A mistura ar-água ocasiona um aumento na altura da 

lâmina d'água, sendo importante verificar se a tubulação ainda está trabalhando com conduto 

livre. 

Neste caso, a velocidade máxima final (vf), calculada para a vazão final (Qf) deve ser 

sempre inferior à velocidade crítica (vc), expressa por: 

%� = 6	 ×	&?	 ×	'( 

Onde: 

vc - é a velocidade crítica, em m/s; 

g - é a aceleração da gravidade, em m/s²; 

RH - é o raio hidráulico, em m. 

 

Todos os cálculos hidráulicos inerentes ao dimensionamento do Coletor Tronco da 

margem esquerda do Rio Capivari são apresentados no APÊNDICE III. 

 

4.3. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS HIDRÁULICOS DO COLETOR TRONCO 

 
Todos os projetos hidráulicos do Coletor Tronco da margem esquerda do Rio 

Capivari, bem como demais detalhamentos são apresentados no APÊNDICE IV. 

 
4.3.1. NORMAS TÉCNICAS 

A seguir é apresentada relação parcial das Normas Técnicas Brasileiras adotadas para 

os serviços, materiais e equipamentos de maior uso nos sistemas de implantação de tubos de 

esgoto sanitário, salientando-se que as demais normas atinentes e as emitidas em datas 

posteriores devem ser incorporadas aos procedimentos e rotinas dos respectivos sistemas. 
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Tabela 6. Relação das Normas Técnicas Brasileiras adotadas para os serviços. 

NORMA OBJETO – ASSUNTO 

NBR 7362-1 

Sistemas enterrados para condução de esgoto. Parte 1: Requisitos para 
tubos de PVC com junta elástica; Parte 2: Requisitos para tubos de 
PVC com parede maciça; Parte 3: Requisitos para tubos de PVC com 
dupla parede. 

NBR 10569 
Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto 
sanitário Tipos e Dimensões; 

NBR 10570 
Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor 
predial e sistema condominial de esgoto sanitário Tipos e dimensões 

NBR 7367 
Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de 
esgoto sanitário 

NBR 9814 Execução de rede coletora de esgoto sanitário 

NBR 12.266 
Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, 
esgoto ou drenagem urbana. 

 
 

4.3.2. MEMORIAL TÉCNICO 

Este documento estabelece as especificações técnicas mínimas, que deverão ser 

adotadas e seguidas para a implantação Coletor Tronco. Na sequência é apresentado o 

memorial descritivo para a implantação do Coletor Tronco ora projetado. 

 
4.3.2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 

 

4.3.2.1.1. CANTEIROS, E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PLACA DE OBRA 

Define-se como instalação de canteiro de obras, os trabalhos referentes à mobilização 

e manutenção do canteiro de obras, no local onde se desenvolverão os serviços contratados, 

bem como as instalações para fiscalização.  

A mobilização consistirá do transporte, colocação e montagem, no local das obras, de 

todo o equipamento, inclusive os de segurança e mão-de-obra, necessários à execução dos 

serviços contratados, de acordo com os cronogramas propostos, a construção e manutenção 

das instalações do canteiro.  

Na entrada do canteiro de obras, e em local a ser definido pela fiscalização, deverão 

ser fixadas as placas institucionais padronizadas em estrutura adequada que possibilite 

acompanhar os deslocamentos do canteiro de obras pelos diversos trechos da cidade, nas 

dimensões mínimas e de acordo com os modelos definidos exigidos pelo agente financiador. 
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Quando encerrada a obra, o local do canteiro de obra deverá estar completamente 

limpo, inclusive com retirada de entulhos e recomposição da grama e/ou pavimento. 

 

4.3.2.1.2. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA  

A obra deverá ser mantida permanentemente limpa. Deverá ser efetuada a limpeza da 

obra, na extensão das vias em intervenção, com varrição e transporte de entulhos para 

destinação adequada. 

 
4.3.2.1.3. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  

A obra deve estar suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para 

garantir a segurança e higiene dos operários e a dos transeuntes. 

Antes de executar qualquer serviço é prioridade a sinalização do local a ser trabalhado. 

Somente após o isolamento e interdições necessárias é que poderá ser iniciada a execução dos 

serviços. Enfatiza-se que a sinalização de trânsito é de responsabilidade da contratada. 

A sinalização de trânsito é o conjunto de sistemas de segurança, equipamentos e 

serviços destinados à orientação do trânsito de veículos e/ou pessoas nas áreas e vias dos 

locais de obras, sinalizando-as para proteger os trabalhadores e evitar acidentes com veículos 

e pedestres durante a sua execução.  

A sinalização deverá obedecer às exigências dos órgãos públicos, conforme padrões 

legais, inclusive durante os períodos noturnos, com a colocação de dispositivos de segurança 

ao longo das valas abertas e/ou locais que possam representar perigo aos pedestres e veículos 

em trânsito. Em vias de circulação de veículos a sinalização deverá ser do tipo luminosa. 

 Ao longo das obras deverão ser providenciadas faixas de segurança para livre trânsito 

de pedestres, especialmente junto a escolas, prédios públicos, hospitais e outros pontos de 

concentração de pessoas, em perfeitas condições de segurança durante o dia e a noite. 

Periodicamente os equipamentos deverão sofrer manutenção na sua estrutura e pintura, de 

forma garantir a sua estabilidade, limpeza e visibilidade nos serviços noturnos. 

Nos locais em que houver interrupção de fluxo e possibilidade de desvio de transito, 

ficará a cargo da contratada instalação de placas orientativas. As vias de acesso fechadas ao 

trânsito deverão ser protegidas com barreiras e com a devida sinalização (de acordo com o 

CTB - Código de Trânsito Brasileiro) e indicações de desvio, devendo, durante a noite, ser 
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iluminadas e, em casos especiais, deverão ser postadas vigias ou sinaleiros, devidamente 

equipados. 

A liberação da área interditada ocorrerá somente após a contratada concluir todos os 

serviços realizados no local, limpar e remover todo entulho gerado. 

 
4.3.2.2. IMPLANTAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 

 

4.3.2.2.1. ESCAVAÇÃO DE VALAS 

As escavações para abertura de valas serão realizadas até as linhas de cotas 

especificadas no projeto, com larguras definidas igual a 0,80 metro para tubulações com 

diâmetro até 300 mm e igual a 1,00 metro para tubulações com diâmetro superior a 300 mm e, 

a profundidade das escavações, conforme norma NBR 12.266 onde for exequível, respeitando 

a cota da tubulação existente.  

A extensão máxima das valas que poderão ser abertas, sem proceder o assentamento 

das tubulações, execução do reaterro e recomposição do pavimento, será no máximo de 80 m. 

Todo material escavado deverá ser colocado, provisoriamente, ao lado da vala, a uma 

distância mínima de seu bordo igual a metade de sua profundidade. O material que puder ser 

aproveitado para o reaterro poderá ali permanecer e aquele que for considerado impróprio 

deverá ser transportado para áreas de bota-fora indicadas pela fiscalização.  

Enquanto as valas permanecerem permanentemente abertas, deve-se protegê-las contra 

a inundação por águas superficiais, através de muretas em terra construídas longitudinalmente 

nas bordas das valas, desviando as águas para locais adequados de descarga.  

Atingida as cotas de projeto, deverá ser feita uma regularização do fundo de valas 

seguida de limpeza, deixando-o isento de pedras, pedriscos, gravetos, folhas, plásticos, papéis, 

etc. 

Escavação de valas será mecânica com retroescavadeira com profundidade e largura 

conforme indicada em projeto. 

Nas escavações em calçada, nos pontos de entrada para veículos nas garagens 

residenciais e/ou comerciais e industriais, na passagem de rodas sobre a vala escavada deverá 

ser colocada prancha de madeira ou outro material compatível para suportar o peso do eixo, 

possibilitando o tráfego de veículos enquanto a vala estiver aberta.  
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Caso durante a execução da abertura de vala seja identificado água, deverá ser previsto 

a utilização de um conjunto motor-bomba para retirada da água. 

 

4.3.2.2.2. ESCORAMENTO 

Toda vez que houver risco de comprometimento da estabilidade das paredes da vala 

(desmoronamento), a contratada deverá providenciar o escoramento adequado. 

Executar o escoramento nas paredes das valas com profundidade superior a 1,25 m, 

bem como em locais onde, pela natureza do terreno, for necessária sua utilização. A definição 

sobre a necessidade e o tipo de escoramento das valas e sua execução serão de 

responsabilidade da contratada. 

Os tipos de escoramento normalmente utilizados são: 

• Pontaleteamento: consiste na contenção do solo lateral da vala por tábuas de peroba 

de 0,027 m x 0,30 m, espaçadas de 1,35 m, travadas horizontalmente com estroncas de 

eucalipto de diâmetro 0,20 m, espaçadas verticalmente de 1,00 m; 

• Escoramento descontínuo: consiste na contenção do solo lateral da vala por tábuas 

de peroba de 0,027 x 0,30 m, espaçadas de 0,30 m, travadas horizontalmente por 

longarinas de peroba de 0,06 x 0,16 m, em toda a sua extensão e estroncas de 

eucalipto de diâmetro 0,20m espaçadas de 1,35 m, a menos da extremidades das 

longarinas, das quais as estroncas estarão a 0,40 m. As longarinas devem ser 

espaçadas verticalmente de 1,00 m; 

• Escoramento contínuo: a superfície lateral da vala será contida por tábuas verticais 

de peroba de 0,027 x 0,30 m, encostadas umas às outras, travadas horizontalmente, por 

longarinas de peroba de 0,06 x 0,16 m, em toda a sua extensão, e estroncas de 

eucalipto de diâmetro 0,20 m espaçados de 1,35 m a menos das extremidades das 

longarinas, das quais as estroncas estarão a 0,40 m. As longarinas devem ser 

espaçadas verticalmente de 1,00 m; 

• Escoramento especial: a superfície lateral da vala será contida por pranchas verticais 

de peroba do tipo macho e fêmea, travadas horizontalmente por longarinas de peroba 

de 0,08 x 0,18 m em toda a sua extensão e estroncas de eucalipto de diâmetro 0,20 m 

espaçados de 1,35 m a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas 

estarão a 0,40 m. As longarinas devem ser espaçadas verticalmente de 1,00 m. 
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OBS:  

I. Todo cuidado deve ser tomado na colocação das estroncas para que fiquem 

perpendiculares aos planos de escoramento. 

II. Para evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado será colocado a 

uma distância da vala equivalente, no mínimo, 60% da sua profundidade. 

 
4.3.2.2.3. REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS 

Efetuar a regularização do fundo da vala de forma a permitir um apoio uniforme da 

tubulação. Caso o fundo da vala apresente rocha ou material indeformável, interpor uma 

camada de areia ou de terra de espessura não inferior a 0,10 m. 

Caso exista nível de água aparente durante o momento de execução da tubulação, 

deverá ser executada uma camada de Rachão (espessura de 10 cm) e uma camada de Pó de 

Pedra (espessura 5 cm) antes da camada de areia.  

 

4.3.2.2.4. ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES 

As tubulações devem ser montadas seguindo as instruções dos fabricantes e de acordo 

com o previsto no projeto. 

Para o perfeito assentamento dos tubos PVC Ocre, as juntas elásticas devem ser 

montadas através de colocação dos anéis de vedação nas canaletas apropriadas existentes nas 

bolsas dos mesmos, cuidando-se para que eles não fiquem torcidos e observando-se as 

recomendações da Norma NBR-7367 da ABNT. 

Recomenda-se que o assentamento da rede deva ser executado sobre um leito (10 cm) 

devidamente preparado e nivelado para receber os tubos, ou seja, terra fofa, com material 

proveniente da escavação.  

 
4.3.2.2.5. RETIRADA DO ESCORAMENTO 

A remoção da cortina de madeira deverá ser executada à medida que avance o aterro e 

compactação, com retirada progressiva das cunhas. Atingindo o nível inferior da última 

camada de estroncas, serão afrouxadas e removidas as peças de contraventamento (estroncas e 

longarinas), bem como os elementos auxiliares de fixação, tais como cunhas, consolos e 



 
 
 
 
 
 

39 
 EF ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 30.124.491/0001-43 

Rua Riachuelo, 601 – Centro – 13560-110 - São Carlos/SP -  Fone: (14) 9.9866-0265 | (14) 9.8147-9464 
www.efengenharia.eng.br | comercial@efengenharia.eng.br 

 

travamentos; da mesma forma, e sucessivamente, serão retiradas as demais camadas de 

contraventamento.  

As estacas e elementos verticais de escoramento serão removidos com a utilização de 

dispositivos hidráulicos ou mecânicos, com ou sem vibração, e retirados com auxílio de 

guindastes, logo que o aterro atinja um nível suficiente, segundo estabelecido no plano de 

retirada. 

Os furos deixados no terreno, pela retirada de montantes, pontaletes e estacas, deverão 

ser preenchidos com areia e compactados por vibração ou por percolação de água. 

 
4.3.2.2.6. REATERRO 

O primeiro aterro será executado a partir do fundo da vala, com material selecionado 

das escavações, que foi depositado lateralmente à vala, isento de pedras, pedriscos, folhas, 

gravetos, papéis, plásticos, etc., compactado manualmente, em camadas de espessura máxima 

de 10 cm, colocadas alternadamente de cada lado da tubulação, até atingir 20 cm acima da 

geratriz externa superior da tubulação. O aterro complementar será executado a partir do 

término do primeiro aterro, em camadas de espessuras máximas de 20 cm, compactadas 

mecanicamente até a cota da base do pavimento.  

Para tubulações assentadas nos passeios, o aterro será adensado com soquetes manuais 

ou mecânicos, com os mesmos procedimentos acima, de maneira que resulte densidade 

aproximadamente igual ao do solo que se apresenta nas paredes das valas, utilizando-se, de 

preferência o mesmo solo isento de corpos estranhos. 

No caso de tubulações assentadas sob o leito carroçável, será efetuada a compactação 

mecânica a 95% do Proctor, utilizando-se equipamento apropriado. 

No caso do material proveniente da escavação não se prestar para a execução do 

aterro, será substituído por material adequado, proveniente de empréstimo, que deve ser 

previamente qualificado e aprovado pelo engenheiro responsável pela obra. 

Após a execução do aterro, remover ao bota-fora todo o material proveniente da 

escavação não utilizado. 
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4.3.2.2.7. ESGOTAMENTO 

 

4.3.2.2.7.1. ESGOTAMENTO POR BOMBAS SUBMERSÍVEIS 

Quando houver necessidade de pequenos rebaixamentos ou quando a escavação atingir 

o lençol de água, fato que poderá criar obstáculos à perfeita execução da obra dever-se-á ter o 

cuidado de manter o fundo das cavas permanentemente drenado, impedindo-se que a água se 

acumule no interior das mesmas. O bombeamento deve prolongar-se até que seja procedido o 

reaterro. 

Serão feitas, no fundo das cavas, valetas laterais fora da área de obras, para que a água 

seja coletada pelas bombas em pontos adequados. Os crivos das bombas deverão ser 

colocados em pequenos poços dentro das referidas valetas. Para evitar erosão, recobrir-se-ão 

os crivos com brita.  

A água retirada deverá ser encaminhada para a galeria de águas pluviais ou vala mais 

próxima, por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar o alagamento das superfícies 

vizinhas ao local de trabalho. 

 
4.3.2.2.7.2. REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO 

Os locais da implantação do sistema de rebaixamento do lençol freático deverão 

atender às indicações dos desenhos de projeto e instruções da Fiscalização. 

Todas as escavações deverão ser mantidas secas através de sistema adequado de 

rebaixamento de lençol freático. 

No caso de aplicação de rebaixamento de lençol freático por sistema de ponteiras a 

vácuo, a escavação abaixo do nível original do lençol só poderá ser executada após a 

comprovação do perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de indicadores de 

nível. 

Se o nível estático d’água situar-se a uma cota superior em mais de 1,00 m ao fundo da 

escavação, será feito o rebaixamento parcial do nível d’água até cerca de 1,00 m acima do 

fundo da escavação, mantendo-o seco com o auxílio também do bombeamento direto. 

Nos casos em que a escavação for executada em solos arenosos ou siltosos, onde tais 

solos constituam a cota de fundo, somente será permitido o uso de rebaixamento do nível 

d’água através de ponteiras ou poços filtrantes, com eventual uso de vácuo. 
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A adoção do sistema de rebaixamento do lençol freático, com instalação montada 

dentro da escavação, somente será permitida se este não interferir nos trabalhos de execução 

das obras, nem prejudicar os serviços de reaterro. Este sistema de rebaixamento deve ser 

executado de maneira a poder funcionar com total eficiência até a execução das obras de 

reaterro acima da cota prevista. 

As instalações de bombeamento para o rebaixamento do lençol, uma vez instaladas, 

funcionarão sem interrupção (24 horas por dia) até o término do serviço. Não será permitida a 

interrupção do funcionamento dos sistemas sob alegação de nenhum motivo, nem nos 

períodos noturnos ou de feriados, mesmo que nos respectivos intervalos de tempo nenhum 

outro serviço seja executado na obra. 

Nos locais onde a obra estiver sendo mantida seca através do bombeamento ou 

rebaixamento do lençol freático, as operações de bombeamento cessarão gradativamente, de 

maneira que o nível piezométrico seja sempre mantido, pelo menos, meio metro abaixo da 

cota superior atingida pelo aterro. 

Para evitar o deslocamento dos tubos pela sub-pressão das águas subterrâneas, as 

instalações de rebaixamento do nível destas somente poderão ser desligadas após o completo 

aterro das valas. 

A instalação da rede elétrica alimentadora, pontos de força, consumo de energia ou 

combustível e a manutenção, operação e guarda dos equipamentos serão de responsabilidade 

da Contratada. 

 

4.3.2.3. POÇOS DE VISITA 

Para os poços de visita com profundidades até 2,50 m, os mesmos deverão ser 

executados em aduelas de concreto pré-moldados, com diâmetro interno de 1,00 m e 

rejuntadas internamente e externamente com argamassa de cimento e areia, no traço 1:2. As 

aduelas deverão ser assentadas sobre uma laje de concreto armado de 15 cm de altura que por 

sua vez deverá ser executada sobre uma camada de 15 cm de lastro de concreto magro. 

Entre uma aduela e outra, deverão ser instaladas juntas elásticas com anéis fabricados 

com borracha flexível com comprimento e espessura compatível com as dimensões das 

aduelas nos quais serão aplicados de forma a garantir a estanqueidade do conjunto nas 

condições de ensaio e uso, conforme especificações da Norma Técnica Sabesp NTS 044. 
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Para os poços de visita com profundidades superiores à 2,50 m, os mesmos deverão 

ser executados em caixas de alvenaria estrutural com laje retangular com abertura excêntrica, 

devendo ser reforçada quando necessário. A caixa de alvenaria estrutural deverá ser 

construída sobre uma laje de concreto armado de 15 cm de altura que por sua vez deverá ser 

executada sobre uma camada de 15 cm de lastro de concreto magro.  

Além disso, deverão ter escada marinheiro embutida. A escada marinheiro deverá 

receber pintura de 01 (uma) demão a base de primer epóxi, com média de 80 micrômetros de 

espessura seca em toda e posteriormente o acabamento deverá ser feito através de 02 (duas) 

demãos de tinta à base de poliuretano alifático na cor a ser definida pela contratante, com 35 

micrômetros de espessura de filme seco cada demão, totalizando uma espessura final de 

revestimento com 150 micrômetros de filme seco. 

A camada de fundo (meia cana) dos PVs concordarão em forma e declividade com os 

coletores que por eles passarão (fundo canaleta com direcionamento do fluxo, evitando 

acumulo de efluente e detritos no fundo dos mesmos). As canaletas não terão cantos e 

saliências propicias ao deposito de materiais sólidos dos esgotos, com altura igual a 2/3 da 

altura do tubo.  

Os poços de visita deverão ser tampados com tampa de ferro fundido - φ 600 mm, com 

sistema de dobradiça, trava de segurança, anel de vedação anti-odor e resistência para auto 

tráfego conforme determinação da norma vigente.  

Deverá ser previsto escoramento adequado para a abertura das valas dos PVs quando a 

qualidade do terreno exigir.  

 

4.3.2.4. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

 

 4.3.2.4.1. REMOÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA 

Consiste em remover a camada asfáltica existente (revestimento, base, sub-base, 

reforço do subleito) para permitir a abertura das valas no limite da área demarcada com 

equipamento multicorte. Após a remoção serão retirados do local pela contratada e levados a 

locais adequados de despejo de entulhos da cidade. 

Ao término dos serviços, a sinalização horizontal das vias que sofreram alterações 

e/ou foram danificadas pela obra, deverão ser refeitas pela contratada, antes da liberação da 

via. 
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4.3.2.4.2. REMOÇÃO DE MATERIAL IMPRÓPRIO 

Consiste em remover todo material deixado sobre a vala que não deve ser mais 

utilizado, por exemplo, solo com excesso de umidade, resto de asfalto deteriorado, etc., que 

serão retirados do local pela empreiteira e levados aos locais adequados de despejo de 

entulhos. Cabendo a contratada a responsabilidade sobre a destinação final deste material 

impróprio. 

 

4.3.2.4.3. BASE ESTABILIZADA COM BICA CORRIDA 

Para a execução da sub-base ou base, deverá ser utilizado bica corrida. Aplica-se uma 

de 20 cm de altura de bica corrida e em seguida o local será compactada com rolo compressor 

5/8 toneladas até que fique no máximo 05 cm abaixo do pavimento acabado. 

 

 

4.3.2.4.4. IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSA 

Após sinalizar o local, demarca-se a área a ser reparada e executa-se a varredura e 

limpeza do local de preparo. 

Aplica-se a imprimadura impermeabilizante no fundo e paredes nos bordos, 

utilizando-se a emulsão asfáltica CM30, a razão de 0,6 a 0,8 1/m². 

 

4.3.2.4.5. PINTURA DE LIGAÇÃO 

Consiste na aplicação de uma camada de material asfáltico sobre a superfície de uma 

base ou pavimento, antes da execução de um revestimento asfáltico qualquer. 

Serve para promover a aderência entre o revestimento asfáltico e a camada subjacente, 

ou seja, a base estabilizada ou pavimentos subjacentes ao revestimento a ser executado. 

Aplica-se a pintura ligante no fundo e paredes nos bordos, utilizando-se a emulsão asfáltica 

catiônica RR-2C, a razão de 0,6 a 0,8 1/m². 
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4.3.2.4.6. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

Finalmente, como camada de rolamento, deverá ser executada uma camada 5 cm de  

revestimento em CBUQ faixa “D”, de acordo com as especificações do DER, com o auxilio 

de vibroacabadora. É vedado a aplicação manual do CBUQ. 

 

4.4. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

A planilha orçamentária referente à execução do Coletor Tronco da margem esquerda 

do Rio Capivari foi elaborada com base em banco de preços oficiais, a citar SINAPI - Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil produzido pela Caixa 

Econômica Federal e SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e 

as mesmas são apresentadas no APÊNDICE V. 

 

4.5. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO DA ÁREA A SER 
DEGRADADA EM FUNÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO COLETOR TRONCO 

No que concerne ao projeto de reflorestamento da área a ser degradada em função da 

implantação do Coletor Tronco, referente ao projeto de implantação de rede coletora de 

esgoto (coletor tronco), no município de Rafard/SP foi elaborado o relatório, apresentado no 

APÊNDICE VI deste texto, que tem por finalidade produzir o arcabouço documental (texto, 

memoriais de cálculos e peças gráficas) necessário para dar subsídios para a elaboração de 

documentos para a solicitação das licenças ambientais necessárias junto à Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). 

 

4.6. ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A OBTENÇÃO DE LICENÇAS 
AMBIENTAIS JUNTO A CETESB E DAEE 

 

4.6.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Com relação ao licenciamento ambiental do Coletor Tronco da margem esquerda do 

Rio Capivari, junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), foram 

elaborados documentos na qual é solicitado a intervenção em áreas de preservação 

permanente (APP), necessários para o referido licenciamento ambiental, e são apresentados 

no APÊNDICE VII deste texto. 
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4.6.2. OUTORGAS 

No que concerne à regularização de usos/interferências nos recursos hídricos 

estaduais, referente a 01 (uma) travessia subterrânea a ser implantada no município de 

Rafard/SP ao longo do caminhamento do Coletor de Esgoto da margem esquerda do Rio 

Capivari, foram elaborados de documentos para a solicitação da referida regularização junto 

ao Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE). 

Toda a documentação de regularização de usos/interferências nos recursos hídricos 

estaduais será feita em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD, uma vez que 

será ela a responsável por executar a obra e, posteriormente, dar a devida manutenção. 

O uso em questão é considerado como uso não consultivo, visando tão somente 

passagem subterrânea de duto de transporte de esgoto doméstico sob curso d’água. 

A interferência no recurso hídrico em questão (travessia) está localizada no curso 

d’água sem nome, afluente da margem esquerda do Córrego São Francisco que por sua vez é 

afluente da margem esquerda do Rio Capivari.  

Por fim, o curso d’água citado pertence à Bacia Hidrográfica do Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí (PCJ), a qual está inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do 

Estado de São Paulo - UGRHI 05. 

O curso d’água estudado possui aproximadamente 690 metros de extensão. A 

travessia encontra-se a uma distância de aproximadamente 100 metros a montante da foz. 

O ponto de cruzamento do eixo da travessia com o talvegue do cursos d’água tem  a 

coordenada UTM apresentadas no Tabela 7 e são ilustrados na Figura 8 subsequente. 

 
 

Tabela 7. Localização geográfica das travessias aéreas  

TIPO DE USO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

COORDENADA 
UTM N-S (km) 

COORDENADA 
UTM E-W (km) 

M.C. CORPO 
HÍDRICO 

Travessia 1 7.452,456 241,424 45° Sem Nome 
Fonte: Dados auferidos pela EF Engenharia. 
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Figura 8. Localização geográfica da travessia subterrânea. 

 
Fonte: Google Earth, 2018. 

 

Todos os documentos elaborados, inerentes à solicitação da regularização da travessia 

subterrânea junto ao Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo 

(DAEE) são apresentados no APÊNDICE VIII. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os trabalhos realizados por esta contratada e descritos no texto que envolve este 

relatório fazem parte do escopo da elaboração de projeto de implantação de rede coletora de 

esgoto (coletor tronco), no município de Rafard/SP com vista à coleta e afastamento, dos 

efluentes gerados na bacia da margem esquerda do Rio Capivari, no município de Rafard/SP, 

até a futura Estação de Tratamento de Esgoto.  

O produto em questão visa constituir documento-produto das ações tomadas por esta 

contratada no sentido da efetivação do projeto em pauta, cujo direcionamento é dado pelo 

Termo de Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD e a empresa 

EF Engenharia e Construções LTDA. 

Neste sentido as informações aqui dispostas representam os estudos realizados no 

período-fim e embasam-se na normatização brasileira, bem como na literatura específica e leis 

municipais que direcionam os impositivos para a realização do trabalho proposto. 

O presente Relatório consolidado fornece em texto as diretivas específicas 

construtivas, bem como o memorial de embasamento utilizado na concepção total do sistema, 

onde se inclui o Coletor Tronco da margem esquerda do Rio Capivari, que encaminhará os 

efluentes coletados até a futura Estação de Tratamento de Esgoto, no município de Rafard/SP. 

 

 

São Carlos, 17 de dezembro de 2018. 

 

 

 

__________________________ 

Guilherme Henrique Furini 

Responsável Técnico 
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